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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

зі спеціальності 061 «Журналістика» 
за спеціалізацією «Соціальні комунікації, журналістика» 

1 – Загальна інформація 
Повна назва ЗВО та 
інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Видавничо-
поліграфічний інститут 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь ВО – доктор філософії 
Кваліфікація – доктор філософії зі спеціальності 
061 «Журналістика» 

Офіційна назва ОП Соціальні комунікації, журналістика 
Тип диплома та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом доктора філософії 
Tермін підготовки 4 роки
Освітня складова  частина 40 кредитів ЄКТС
Наукова складова частина передбачає проведення 
власного дослідження та оформлення його результатів у 
вигляді дисертації 

Наявність 
акредитації 

Акредитація предбачається у 2021р. 

Цикл/рівень 
вищої освіти 

НРК України – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл, 

Передумови Наявність ступеня  магістра 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення освітньої 
програми 

http://vsr.vpi.kpi.ua, розділ «Освітні програми» 
https://osvita.kpi.ua/, розділ «Освітні програми» 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні наукові 
завдання і проблеми у галузі журналістики, видавничої справи  та редагування, реклами 
та PR, здійснювати інноваційну наукову та професійну діяльність. 

ЕQF-LLL – 8 рівень

http://vsr.vpi.kpi.ua/
https://osvita.kpi.ua/


3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область Галузь знань – 06 «Журналістика» 

Спеціальність – 061 «Журналістика» 
Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в 
різних їхніх виявах і видах; продукти соціального 
комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) 
цих продуктів.  
Мета навчання: сформувати здатність випускника 
вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає 
застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та 
інших наук і характеризується невизначеністю умов.  
Теоретичний зміст предметної області: поняття про 
журналістику, рекламу і зв’язки з громадськістю, видавничу 
справу та редагування та інші види комунікаційної 
діяльності як соціальнокомунікаційні інститути.  
Методи, методики та технології: прикладні соціально-
комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки 
та поширення інформації, медіапланування, професійні 
норми та стандарти й інші спеціальні методики, що 
використовують у сфері соціальних комунікацій і 
вузькопрофесійних галузях соціального комунікування.  
Інструменти та обладнання: телевізійне обладнання, 
комп’ютерна техніка, програмне забезпечення для обробки 
зображень, відео, звуку та верстки 

Орієнтація ОП Освітньо-наукова 
Основний фокус ОП Спеціальна освіта з журналістики за спеціальністю 

«Журналістика». 
Ключові слова: соціальні комунікації, видавнича справа та 
редагування, реклама і зв’язки з громадськістю, 
інноваційність. 
Програма базується на новітніх наукових досягненнях з 
урахуванням сучасного стану розвитку журналістики, 
орієнтує на актуальні наукові проблеми, у межах яких 
можлива подальша наукова кар’єра у сфері соціальних 
комунікацій, журналістики. 

Особливості ОП Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних 
занять науковців, професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців.  



4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Випускники можуть працювати на таких посадах: керівники 
підприємств, установ та організацій; директори малих фірм; 
керівники рекламними та піар-агентствами. 
Випускники можуть працювати у медійних відділах на 
телебаченні, радіо, в державних, громадських та комерційних 
організаціях. 
2451.2 Журналіст 
2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів масової 
інформації 
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2451.2 Письменники, редактори та журналісти 

Подальше навчання Продовження освіти в докторантурі та (або) участь у 
постдокторських програмах 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Ґрунтується на принципах студентоцентрової зорієнтованості 
навчального процесу з використанням таких форм: лекції, 
практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми і 
лабораторні роботи; технологія змішаного навчання, практики й 
екскурсії; виконання дисертації 
Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається 
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та 
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. Повноцінна 
підготовка до дослідницької діяльності забезпечується через 
участь у наукових проєктах з оприлюдненням результатів у 
наукових виданнях. Можливості для проведення апробації 
результатів наукових досліджень надаються, зокрема, завдяки 
проведенню щорічної Міжнародної науково-практичної 
конференції пам’яті Романа Іванченка 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, письмові та усні екзамени, 
диференційовані заліки, індивідуальні роботи, тести, 
презентації. Захист дисертації 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних і створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики

Загальні компетентності (ЗК) 
З К 1 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
З К 2 здатність планувати час та управляти ним 
З К 3 здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

З К 4 здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї 
дослідницької та/або інноваційної роботи 

З К 5  здатність виявляти та вирішувати проблеми 



З К 6  здатність приймати обґрунтовані рішення 
З К 7  здатність розробляти проєкти та управляти ними 
З К 8  здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

З К 9  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

З К 10  

здатність доносити результати власних досліджень до колег, у тому числі 
й на міжнародному рівні, спілкуватися в діалоговому режимі з широкою 
науковою спільнотою, вести наукову дискусію, провадити спільні 
дослідження та готувати спільні публікації 

З К 11  здатність вести професійну та наукову діяльність у міжнародному 
середовищі, зважаючи на соціальні й мультикультурні розходження 

З К 12  
здатність пропонувати концепції, моделі, винаходити й апробувати 
способи й інструменти професійної діяльності з використанням бази 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 
здатність використовувати концептуальні знання з соціальних комунікацій, 
набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх 
досягнень в інноваційній діяльності та/або дослідницькій роботі 

ФК 2 
здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи 
дослідницькій роботі на межі предметних галузей 

Ф К 3
здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що 
потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи 
недостатньої інформації та суперечливих вимог 

ФК 4 здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у галузі 
соціальних комунікацій 

ФК 5 здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання 
та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців, зокрема до 
осіб, які навчаються 

ФК 6 здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 
дослідницької та/або інноваційної роботи, що потребує застосування нових 
підходів та прогнозування 

ФК 7 здатність показувати свою відповідальність за розвиток професійного знання 
і практик та давати оцінку стратегічному розвитку команди 

ФК 8 здатність до планування подальшого автономного навчання у сфері 
дослідницької та/або інноваційної діяльності 

ФК 9 здатність комплексно оцінювати впливи соціокомунікаційного середовища 
для удосконалення параметрів видавничого та медіапродуктів 

ФК 10 здатність визначати головні функції і напрями застосування різноманітних 
технологій у процесі медійної та видавничої комунікації 

ФК 11 здатність до творчого пошуку та оцінювання нових можливостей у практиці 
видавничої діяльності 

ФК 12 здатність практично застосовувати методи прийняття рішень для завдань 
ринку 

ФК 13 здатність застосовувати методи програмування способів і режимів 
медіазабезпечення 

ФК 14 здатність удосконалювати інноваційний інструментарій аналізу напрямів 
професійної діяльності та критично оцінювати її ризики 

ФК 15 здатність аналізувати можливі загрози щодо цілісності та збереженості 
інформації в сучасних системах її зберігання, генерування та обміну 



ФК 16 здатність вирішувати складні непередбачувані завдання і проблеми 
професійної видавничої діяльності 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1 Знання способів застосування спеціалізованих концептуальних новітніх знань 
із соціальних комунікацій під час планування наукової роботи чи розробки 
інноваційного проєкту 

ПРН 2 Знання  поведінки аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову 
інформаційну акцію 

ПРН 3 Знання  іноземної мови для популяризації своєї дослідницької та/або 
інноваційної роботи 

    ПРН 4 Знання проблемних питань у діяльності сучасних рекламних та PR-компаній 
ПРН 5 Знання проблемних питань професійної діяльності з різних предметних 

галузей 
ПРН 6 Знання основних принципів планування дослідження в галузі соціальних 

комунікацій на замовлення 
ПРН 7 Знання основ написання звіту про роботу рекламного колективу з 

викладенням пропозицій щодо поліпшення професійної діяльності 
ПРН 8 Знання методів опитування аудиторії в рамках планованого наукового 

дослідження 
ПРН 9 Уміння планувати час на проведення досліджень чи розробку інноваційного 

дослідження 
ПРН 10 Уміння аналізувати та узагальнювати результати досліджень і робити 

висновки про закономірності 
ПРН 11 Уміння писати наукову статтю за результатами дослідження 
ПРН 12 Уміння робити висновки про незавершеність дослідження і застосування 

нових підходів 

ПРН 13 Уміння робити самоаналіз у вигляді звіту про свою наукову та/або 
впроваджувальну діяльність 

ПРН 14 Уміння писати рецензію на наукову статтю та/або інноваційний проєкт 
ПРН 15 Уміння здійснювати пошук необхідних знань для планування наукової 

роботи 
ПРН 16 Уміння демонструвати здатність знаходити замовників на проведення 

дослідження чи розробку інноваційних проєктів 
ПРН 17 Уміння робити висновки про результативність досліджень 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО 
(додаток 2 до Ліцензійних умов), затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чинний) 
в редакції від 10.05.2018 р. № 347. 
До викладання окремих дисциплін будуть залучатися фахівці-
практики з видавничих, рекламних та піар-організацій. 
Відповідає ліцензійним умовам. 



Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня ВО (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187 (чинний) в редакції від 10.05.2018 р. № 347. 
Передбачено використання спеціального апаратно-
програмного забезпечення, можливостей мультимедійної 
лабораторії, що дозволить забезпечити якісне навчання на 
належному технічному рівні. Передбачений варіант 
дистанційного отримання інформації та взаємодії з 
викладачами. Відповідає ліцензійним умовам. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-
методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних 
умов), затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 р. №1187  (чинний) в редакції від 10.05.2018 р. 
№ 347. 
Під час викладання використовуються наукові праці в галузі 
журналістики, матеріали на спеціалізованих порталах, 
ресурси із застосуванням хмарних сервісів, вебінари, 
презентації, статті у фахових виданнях. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність 
У рамках звичайної національної кредитної мобільності 

Міжнародна 
кредитна мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність 
Участь у міжнародних медіапроєктах 

Навчання іноземних 
здобувачів ВО 

Для іноземних громадян навчання здійснюється англійською 
мовою, а українська мова вивчається як іноземна. 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Код 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти/курсові роботи, 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 
 

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП 
Цикл загальної підготовки 

ЗО 1  Філософські засади наукової діяльності 6 залік, 
екзамен 

ЗО 2  Іноземна мова для наукової діяльності 6 залік, 
екзамен 

ЗО 3  Теорія аргументації 4 екзамен 
ЗО 4  Методологія наукових досліджень 3 екзамен 
ЗО 5 Мова та стиль наукової праці 5 екзамен 
ЗО 6  Особливості висвітлення результатів наукової 

діяльності 
4 залік 

ЗО 7  Педагогічна практика 2 залік 
Вибіркові компоненти ОП 

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей 
В1 Освітній компонент Ф-Каталог 5 залік 

В2 Освітній компонент Ф-Каталог 5 залік 
Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 30 
Загальний обсяг вибіркових компонентів: 10 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 40 



3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



4. НАУКОВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА

Рік 
підготовки 

Зміст наукової роботи аспіранта Форма контролю 

1 Вибір теми дисертації аспіранта, 
формування індивідуального плану 
роботи аспіранта;  виконання під 
керівництвом наукового керівника 
дисертаційної роботи; підготовка та 
подання до друку не менше 1 публікації за 
темою дисертації відповідно до чинних 
вимог. 

затвердження 
на вченій раді 
інституту/факультету 
до 30.11.2020,   
звітування про хід 
виконання 
індивідуального 
плану  аспіранта 
двічі на рік 

2 Виконання  під керівництвом 
наукового керівника дисертаційної 
роботи; підготовка та подання до друку не 
менше 1 публікації за темою дисертації 
відповідно до чинних вимог. 

звітування про 
хід виконання 
індивідуального 
плану  аспіранта 
двічі на рік 

3 Виконання  під керівництвом 
наукового керівника дисертаційної 
роботи; підготовка та подання до друку не 
менше 1 публікації за темою дисертації 
відповідно до чинних вимог. 

звітування про 
хід виконання 
індивідуального 
плану  аспіранта 
двічі на рік 

4 Завершення дисертаційної роботи, 
підведення підсумків щодо публікацій (не 
менше трьох) за темою дисертації 
відповідно до чинних вимог. Подання 
документів на попередню експертизу 
дисертації. 

 Випускна атестація 

звітування про 
хід виконання 
індивідуального 
плану  аспіранта 
двічі на рік.  

Надання 
висновку про 
наукову новизну, 
теоретичне та 
практичне значення 
результатів 
дисертації. Захист 
дисертації. 



5. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою 
«Соціальні комунікації, журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» проводиться у 
формі захисту дисертаційної роботи та завершується видачею документа встановленого 
зразка про присудження ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації доктор 
філософії з журналістики. 

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в 
репозитарії НТБ Університету для вільного доступу. Випускна атестація здійснюється 
відкрито і публічно. 



6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ЗО 6 ЗО 7 Науковий 
складник 

ЗК 1 + + + + 
ЗК 2 + + 
ЗК 3 + + + 
ЗК 4 + + 
ЗК 5 + + + + 
ЗК 6 + + + 
ЗК 7 + + + 
ЗК 8 + + 
ЗК 9 + + + 
ЗК 10 + + + 
ЗК 11 + + 
ЗК 12 + + + 
ФК 1 + + 
ФК 2 + + 
ФК 3 + + 
ФК 4 + + 
ФК 5 + + + 
ФК 6 + 
ФК 7 + 
ФК 8 + + 
ФК 9 + + 
ФК10 + 
ФК11 + + 
ФК12 + + 

ФК 13 + 1 + 
ФК 14 + 
ФК 15 + 
ФК 16 + + 



7.МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

ЗО1 ЗО2 ЗО3 ЗО4 ЗО5 ЗО 6 ЗО 7 Науковий 
складник 

ПРН1 + + + 
 ПРН 2 + + + 
ПРН 3 + + 
ПРН 4 + + 
ПРН 5 + + + 
ПРН 6 + + 
ПРН 7 + + 
ПРН 8 + + 
ПРН 9 + + 
ПРН 10 + + 
ПРН 11 + + 
ПРН 12 + + + 
ПРН 13 + + 
ПРН 14 + + 
ПРН 15 + + 
ПРН 16 + 
ПРН 17 + + +
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